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Samenvatting ‘Objecten in situ, mensen op locaties. 
Woonhuizen, musea en het gevoel erbij te horen in het 
culturele landschap van Israël’

Dit onderzoek, dat grotendeels plaatsvond tussen 2005 en 2011, richt 

zich op de relaties tussen objecten in woonhuizen en in musea in het 

culturele landschap van Israël. De onderzoeksvragen die daarbij aan de 

orde komen zijn: in welke mate beïnvloedt Israël – als plaats van betekenis  

– de wisselwerking tussen objecten en personen? Is het museum een huis 

voor culturen, of  wijkt de materiële cultuur aanwezig in woonhuizen daar 

wezenlijk van af? Is het mogelijk dat de bestaande museologie, gebaseerd 

op naties die in relatieve vrede leven, niet blindelings kan worden toegepast 

in Israël, waar musea een integraal onderdeel lijken te zijn van de strijd om 

land? 

Het manuscript bestaat uit vier delen, een inleidend deel, vervolgens een deel 

(1) waarin de objecten uitgebreid worden beschreven, dan deel 2,  

waarin de bevindingen uit deel 1 met elkaar worden vergeleken en tenslotte 

een conclusie. 

Het inleidende deel is opgebouwd uit zeven subsecties. Door de 

inleiding heen worden de auteurs die belangrijk zijn voor dit onderzoek 

geïntroduceerd. In de eerste subsectie wordt gekeken naar de betekenis 

van een specifieke locatie binnen de context van en in relatie tot een 

groter netwerk. De tweede gaat in op de vraag in hoeverre identiteit wordt 

gedefinieerd door geografische en bestuurlijke grenzen. Onderzoekers 

Chris Tilley en Anita Shapira spelen een rol in de discussie over het 

verband tussen identiteit en grondgebied. De derde subsectie introduceert 

het museologische debat betreffende de rol van materiële cultuur in de 

interactie en de wederzijdse afhankelijkheid van wat in dit onderzoek wordt 

beschouwd als subculturen en een Israëlische hoofdcultuur. Tevens wordt 

hier de hypothese gepresenteerd dat het juister zou zijn de hoofdcultuur 

te beschouwen als ook een subcultuur. Onderdeel van de discussie in dit 
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onderzoek over de opbouw van een staat, zijn publicaties van Baruch 

Kimmerling, Roger Brubaker, Benedict Anderson en Birgit Meyer.  

De vierde subsectie biedt een afbakening van verschillende classificaties van 

objecten die nodig zijn om culturele identificaties in de publieke sfeer te 

vergelijken met die in de privé-sfeer. De sectie verhoudt zich tot werk van 

Robert Young en Daniel Sherman betreffende de plaats van cultuur binnen 

de maatschappij. De subsectie ‘Bezitten, verzamelen en tonen’ gaat in op de 

gevolgen die museale classificaties kunnen hebben bij de opbouw van een 

staat. Verder wordt getoond dat locatie en de wisselwerking van mensen met 

locaties door de tijd heen, voortdurend van invloed is op de relatie tussen 

mensen en objecten. Etienne Balibar, James Clifford en Pieter ter Keurs 

worden betrokken in de discussie over de invloed van de verschillende 

wijzen van kijken, naar binnen of  naar buiten, op de manier mensen zich 

binnen een maatschappij opstellen. Ook wordt de samenhang benoemd 

tussen de rol die musea spelen in de relatie tussen mensen en objecten, en 

de positie die mensen bekleden in de samenleving waarin zij leven. Bij het 

bespreken van de rol van materiële cultuur en musea in de samenleving 

wordt aandacht besteed aan werk van Daniel Miller, Barbara Kirshenblatt-

Gimblett , Sharon MacDonald, Susan Legêne en Paul Gilroy. 

De subsectie ‘Tacheles’ schetst vervolgens de interdisciplinaire benadering 

van dit onderzoek: historisch met gebruik van sociologische methodes en 

een antropologische werkwijze. In het bijzonder wordt het werk van Barney 

Glaser en Anselm Strauss over kwalitatief  onderzoek gebruikt. Publicaties 

van Selma Leydesdorff  betreffende oral history worden besproken, waarbij 

ook gekeken wordt naar het verband tussen plek en interview aan de hand 

van werk van Hanna Herzog. Met behulp van Elizabeth Edwards wordt 

ingegaan op het gebruik van foto’s als historische bronnen. Tenslotte 

wordt de door Kwane Anthony Appiah voorgestelde manier besproken om 

objecten zodanig te ‘vertalen’ dat alle connotaties intact blijven.  

Het inleidende deel eindigt met een landkaart die de perioden en locaties die 

relevant zijn voor het onderzoek aan elkaar koppelt in een beeld.
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Deel 1, getiteld “Objecten in situ: woonhuizen en hun musea”, bestaat 

uit acht hoofdstukken. Elk daarvan behandelt een te analyseren eenheid, 

bestaande uit een woonhuis en een museum die zijn gekoppeld aan 

achtereenvolgens één van de volgende subculturen: Chabad, Marokkaans, 

Irakees, Ethiopisch, Russisch, religieus-zionistisch, Israëlisch christelijk-

Arabisch, en Israëlisch islamitisch-Arabisch. De hoofdstukken van  

Deel 1 hebben elk een eigen specialisme, met haar eigen debatten  en in elk 

hoofdstuk verhoudt het onderzoek zich tot andere auteurs en verschillende 

disciplines. 

Hoofdstuk 1 gaat vooral over religieuze objecten en het tentoonstellen 

daarvan in een seculier instituut. De woning van mevrouw Marantz in  

Kfar Chabad en het Israël Museum in Jeruzalem geven een kijk op 

Chabad als subcultuur. Gebruikmakend van een fenomenologische en een 

verhalende aanpak wordt in dit hoofdstuk de materiële cultuur van Chabad 

besproken, zowel de tastbare als de minder tastbare religieuze objecten, 

waaronder ook voorwerpen die worden gebruikt bij het uitdragen van het 

geloof. Onderzocht wordt in welke mate het Israël Museum, een seculier 

instituut, de werkwijze  moet aanpassen wanneer het religieuze objecten 

tentoonstelt. 

Het volgende hoofdstuk, over foto’s thuis en in een museum, gaat aan 

de hand van de woning van mevrouw Sapir Bergstein in Tel Aviv en 

Beit Hatfutsot, het Museum van het Joodse Volk in Tel Aviv, over de 

Marokkaanse subcultuur. Het hoofdstuk richt zich op de vraag in hoeverre, 

wanneer een museum de verhalende aanpak onderdeel laat zijn van het 

verzamelen en presenteren van foto’s, deze foto’s nog uitgekozen en 

gepresenteerd kunnen worden als sociale voorwerpen met hun eigen 

kenmerken. Dat betreft ook de vraag of  het mogelijk is op die manier het 

persoonlijke en het publieke verhaal met elkaar te verbinden.
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Hoofdstuk 3, over een migratiemuseum en de bezoekers daarvan, belicht 

door onderzoek in de woning van mevrouw Kaduri in Ramat Gan en in het 

Centrum van Erfgoed voor Babylonische Joden in Or Yehuda, de Irakese 

subcultuur. In dit hoofdstuk speelt het Westen geen rol. De subcultuur 

localiseert zijn verhaal in Bagdad, in Palestina en daarna in Israël. De kern 

van dit hoofdstuk is de vraag welke rol de immateriële aspecten van de 

Irakese materiële cultuur spelen, met betrekking tot zowel presentatie als 

participatie, hoe de museale praktijk invloed heeft op de wijze waarop 

tweede, derde en vierde generaties zichzelf  presenteren binnen de Israëlische 

samenleving en hoe zij daarin worden bezien.

Hoofdstuk 4 richt zich aan de hand van de woning van de heer Yeshayahu 

in Afula en van Bahalachin, het culturele centrum van de Ethiopische Joden 

in Tel Aviv, op de Ethiopische subcultuur. In dit verhaal speelt de reis van 

Ethiopië via Soedan naar Israël een wezenlijke rol. In dit hoofdstuk wordt 

de aandacht gevestigd op de materiële cultuur die wordt aangetroffen 

in de woningen van verschillende generaties immigranten en de rol die 

de presentatie van materiële cultuur in een museum kan spelen in het 

assimilatieproces en in de acceptatie van Ethiopische immigranten in Israël.

Het volgende hoofdstuk, ‘Liever medailles dan kunst’, gaat over de Russische 

subcultuur. Het beschrijft de woning van de heer Pens in Haifa en het 

Museum van de Joodse Soldaat in de Tweede Wereldoorlog in Latrun.  

Dit hoofdstuk onderzoekt hoe de Russische subcultuur zijn unieke 

geschiedenis onderdeel maakt van zowel de collectieve geschiedenis van 

Israël als van de geschiedenis van het gehele joodse volk.

Hoofdstuk 6 richt zich aan de hand van de woning van mevrouw Romem 

in kibboets Lavi en de website People of  Israel op de religieus-zionistische 

subcultuur. In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze materiële 

cultuur uitdrukking geeft aan de religieus-zionistische subcultuur,  
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en in hoeverre deze materiële cultuur zich manifesteert in de rest van de 

samenleving.

Het volgende hoofdstuk gebruikt het onderzoek in de woning van mevrouw 

Salame in Turan en in Beit HaGefen in Haifa om de blik te richten op de 

Israëlisch christelijk-Arabische subcultuur. In dit hoofdstuk wordt bekeken 

in welke mate de materiële cultuur van deze groep uitdrukking geeft aan 

assimilatie, aan het naast en met elkaar leven en/of  aan uitsluiting. 

Hoofdstuk 8 tenslotte, richt zich aan de hand van de woning van mevrouw 

Abu Ilaw in Mu’awiya en de Umm el Fahem Art Gallery in Umm el  Fahem 

op de Israëlische islamitisch-Arabische subcultuur. In dit hoofdstuk wordt 

onderzocht hoe het eigenlijke ontwerp van het museum een statement 

over de plek op zich is. Anders dan het land moeten mondelinge en visuele 

geschiedenissen nog worden opgeëist. De geschiedenissen vormen samen 

een narratief  dat (nog) geen plek heeft gevonden naast de gevestigde 

narratieven in Israël. Ook wordt in dit hoofdstuk bekeken welk effect de 

focus van deze subcultuur – naar buiten of  naar binnen gekeerd – heeft op 

materiële cultuur in het woonhuis en in het museum.

De objecten besproken in de acht hoofdstukken van Deel 1 vormen een 

virtuele verzameling van 66 objecten, die haar unieke karakter ontleent aan 

de combinatie van objecten uit de privé- en de openbare sfeer. Met behulp 

van deze verzameling worden zowel de objecten in woonhuizen en in 

musea met elkaar vergeleken als ook de soorten musea die de verschillende 

subculturen zouden representeren. 

Deel 2, over de mechanismes die spelen bij het wel of  niet behoren bij 

de Isaëlische samenleving vergelijkt de bevindingen van Deel 1 op twee 

verschillende niveaus met elkaar. Allereerst worden in hoofdstuk 9 drie 

categorieën objecten vergeleken zowel tussen de acht te analyseren eenheden 
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als tussen woonhuizen en musea, teneinde meer te weten te komen over 

de wijze waarop de staat en zijn identiteit vorm kregen. Opdat de objecten 

compleet met hun biografieën kunnen worden vergeleken, zijn er drie 

specifieke categorieën omschreven, die betrekking hebben op het gebruik, 

de functie en het sociale bestaan van een object. Die categorieën zijn: 

‘Collectieve en persoonlijke geschiedenis’, ‘Religieuze en rituele ervaring’ 

en ‘Kunst’. De 66 objecten, die hoofdzakelijk zijn verzameld tijdens het 

onderzoek zoals beschreven in Deel 1, zijn ondergebracht in de categorieën, 

geanalyseerd en weergegeven in grafieken. Het hoofdstuk begint met een 

overzicht van alle objecten, met een foto, de categorie en de subcultuur waar 

het object mee is verbonden.

Hoofdstuk 10, dat ook gaat over het verband tussen het opbouwen van 

een collectie en het opbouwen van een staat, besteedt aandacht aan de 

verbanden tussen een specifieke subcultuur (religieus, etnisch of  politiek) 

en het soort museum dat die subcultuur vertegenwoordigt. In deze beide 

laatste hoofdstukken speelt locatie een wezenlijke rol, zowel de locatie van 

objecten, de locatie van mensen als de locatie van het land. Door de objecten 

die zijn verzameld in woonhuizen en in musea te koppelen, wordt het 

verband tussen de drie locaties zichtbaar. Net als een object, en misschien 

zelfs beter zichtbaar, laat een museum het erbij horen of  het uitgesloten zijn 

zien. In dit hoofdstuk worden de musea die eerder aan de orde kwamen in 

kaart gebracht in een historische schets van het museale landschap in Israël. 

Hierbij inbegrepen zijn instellingen zoals het Israëlische parlement en andere 

publieke plaatsen gerelateerd aan de hoofdcultuur. Het toont de rol die 

de Israëlische politiek speelt in het proces waarbij musea en het oprichten 

daarvan een rol krijgen binnen het opbouwen van de staat, waarbij het erop 

lijkt dat de hoofdcultuur zich als een subcultuur manifisteert. 

De conclusies geven kort de uitkomsten van het onderzoek weer. Zo 

heeft het onderzoek aangetoond dat de wijze waarop objecten en musea 
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in Israël worden gebruikt op het eerste gezicht niet wezenlijk afwijkt van 

ontwikkelingen in andere landen. Echter wanneer het belang van locatie 

wordt meegenomen in het analyseren van de objecten en de musea en in het 

analyseren van de wijze waarop objecten en musea worden gebruikt bij de 

opbouw van een staat krijgen objecten en musea een iets andere betekenis. 

Locatie blijkt dan een bepalende factor.

Een andere bevinding van het onderzoek is dat musea in Israël de laatste 

jaren opmerkelijke veranderingen hebben doorgemaakt. De belangrijkste 

is de toenemende nadruk op kunst als een manier voor een museum om 

een neutrale, a-politieke boodschap uit te dragen om zo in staat te zijn 

de hele maatschapij te bereiken, en om zo als een middel voor dialoog te 

dienen. Kunst is echter nooit neutraal en het heeft in Israël geen unificerend 

effect. Dat komt waarschijnlijk omdat het verband met andere categorieën, 

zoals etnografie en religie, tijdens het verzamelen en presenteren vaak over 

het hoofd wordt gezien. Wanneer objecten worden verzameld zónder de 

verhalen die daar bij horen, dan is het idee van een museum als middel 

voor dialoog met andere groepen in de context van Israël te optimistisch. 

Helemaal omdat het verband tussen het woonhuis en het museum dan 

ontbreekt. Het lijkt erop dat musea de rol van vertegenwoordiger van 

groeperingen binnen de Israëlische staat niet goed kunnen waarmaken.  

Een gevolg is dat subculturen die taak bij monumenten leggen. De rol die 

voor objecten en musea overblijft is om verhalen te vertellen over de banden 

tussen objecten, mensen en locaties, waarbij wel moet worden onderkend dat 

die banden in de loop der tijd veranderen. Op die manier kunnen mensen 

zich verbonden blijven voelen met hun eigen verhaal. Zo staan ze maar één 

stap af  van de bereidheid te luisteren naar het verhaal van een ander. Zolang 

de locatie zelf  echter ter discussie staat en door vrijwel iedere subcultuur 

anders wordt bekeken, zal het lastig zijn een plek te vinden waar de verhalen 

van de objecten die ertoe doen, kunnen worden overgedragen.




